
Título Original:  “Ler se Aprende com Cultura”
Diretor: Cristiano Burlan
Lançamento: 2009 (Brasil)
Produção: Juliana Lima Dehne
Distribuição: Inter Alia Comunicação e Cultura
Argumento: Elvira Souza Lima
Roteiro: Elvira Souza Lima & Juliana Lima Dehne
Elenco: Beatriz Tragtenberg, Clara Choveaux, Juliana Lima Dehne
Músicos: André Zacharias & Cacá Zulino 
Voz: André Zacharias e Juliana Lima Dehne
Edição de Som: Cristiano Pinheiro
Fotografia: Fernando Nalon, Paulo Domingos
Edição: Rodrigo Guedes
Diretor de Arte: Gabriel Lima
Animação: Cristiana Queiroga

     

Série: 5 DVDs 
 1.”Cantigas” 
 2.”Passarim Passarinhando”
 3.“Quadrinhas, Parlendas, Adivinhas” 
 4.”Histórias da Natureza” 
 5.”A árvore que Mudou de Lugar”
Duração: 54” cada DVD

     

"Ler Se Aprende com Cultura" é selecionada pelo MEC para ser incluída no 
Guia de Tecnologias Educacionais de 2011. “A escolha pelo MEC é muito importante 
para nós, é um reconhecimento da qualidade dos nossos materiais, o que nos incentiva a criar 
e desenvolver outros projetos que tenham por finalidade a melhoria da educação e o 
desenvolvimento da cidadania” observa Juliana Lima Dehne, atriz e produtora de cinema, 
responsável pela realização da série. “ Nosso compromisso é utilizar nosso conhecimento e 
criatividade na área de cinema para desenvolver materiais apropriados para os professores e 
para as crianças, utilizando uma linguagem visual atrativa.” Ler se aprende com cultura é 
de autoria da Profa. Dra. Elvira Souza Lima, uma das mais importantes especialistas 
brasileiras em educação e desenvolvimento humano, com vasta experiência como 
pesquisadora, professora e consultora no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

Criada para promover a alfabetização, contribuindo de modo eficaz para que toda criança aprenda a ler e a 
escrever, a série Ler se Aprende com Cultura vem sendo adotada, com resultados expressivos, em diversas 
situações de ensino formal em várias partes do país e em projetos culturais e educativos não formais. O método 
integra o desenvolvimento biológico e a experiência cultural da criança, como explica a Profa. Dra. Elvira Souza 
Lima. Utilizando a música, os jogos e as brincadeiras infantis presentes nas práticas culturais da infância 
brasileira, Ler Se Aprende com Cultura integra cultura e ecologia, estimula a curiosidade da criança, 
desenvolve a atenção e a imaginação e promove a apropriação do conhecimento formal.

YouTube: www.youtube.com/editorainteralia

www.editorainteralia.com


